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‘Iedereen ziet
deze schok al
jaren aankomen’

Peumans eist uitleg
over geblokkeerde
kredieten
Vlaams Parlementsvoorzitter
Jan Peumans (N-VA) zal alle
Vlaamse ministers vragen om nog
voor het zomerreces, donderdag
dus, per beleidsdomein duidelijkheid te scheppen over de geblokkeerde kredieten. Die kredieten, in
totaal 190 miljoen euro, vormen
een buffer voor de begroting. Als
de begrotingsdoelstellingen niet
worden gehaald, worden die geblokkeerde kredieten echte besparingen. Maar de regering blijft daar
erg vaag over, tot ergernis van de
oppositie. Tot opluchting van Open
VLD-fractieleider Sven Gatz gaat
Peumans nu uitleg vragen aan elke
minister.
BELGA

l Centraal bankier Quaden waarschuwt voor vergrijzingskosten
BART HAECK

A

ls Bart De Wever en Elio
Di Rupo erin slagen een
coalitie te vormen, is
hun regering de eerste die een eerste golf van vergrijzingskosten
moet opvangen. Daaraan herinnerde Guy Quaden, de gouverneur
van de Nationale Bank, gisteren.
Tussen 2009 en 2015 zullen de
vergrijzingskosten met 1,1 procent
van het bbp stijgen. Dat is een kleine 4 miljard euro, een bedrag dat
qua grootteorde overeenkomt met
het budget van Justitie en Defensie samen.
Als gouverneur van de nationale bank is Quaden ook voorzitter
van de Studiecommissie voor de
Vergrijzing. In die functie stelde
hij gisteren het negende jaarverslag voor. Tegenover vorig jaar is
de prognose van de studiecommissie iets somberder geworden. Ze
schat dat de overheid in 2060
6,3 procent van het bbp extra zal
moeten uitgeven om aan de noden
van de verouderende bevolking te
voldoen. Een jaar eerder ging het
nog om 6,2 procent van het bbp.
Het geld gaat vooral naar meer
pensioenen en gezondheidsuitgaven, al is er een kleine meevaller
voor uitgaven als kinderbijslag of
werkloosheidsuitkeringen. Hoe
minder jongeren, hoe makkelijker

die immers werk
opzij moeten zetten
vinden.
Kort
om die kosten te
Normaal gezien
kunnen betalen,
moest Quaden bij de ■ De kosten opvangen
maar dat is niet gemoet
gebeuren
door
voorstelling geflanbeurd, zei Quaden.
langer te werken en
keerd worden door
De belangrijkste
door meer mensen aan twee middelen om
aftredend minister
het werk te krijgen.
van Pensioenen Mide vergrijzingskoschel Daerden (PS) en ■ De tweede remedie
ten nog te milderen,
moet komen van meer
aftredend minister
zijn meer economieconomische groei.
van Begroting Guy
sche groei en meer
Vanhengel (Open ■ Centraal bankier Guy
mensen langer aan
VLD). Beiden waren
het werk houden.
Quaden waarschuwt
afwezig.
Quaden
Dat vertaalt zich
voor het afschuiven
maakte een toespein de scenario’s die
van de kosten op de
ling op de start van
de Studiecommissie
volgende generaties.
de tweede etappe
uittekende. In haar
van de Ronde van
basisscenario gaat
Frankrijk, die op enkele honder- ze ervan uit dat de Belgische werkden meters van de Wetstraat 16 nemers ieder jaar 1,5 procent prostartte. Vanhengel reageerde wat ductiever worden, wat een langelater dat hij op het partijbureau termijngemiddelde is. Als we die
van Open VLD was. Ook Daerden productiviteitsgroei naar 1,75 prozei dat hij naar een ‘politieke ver- cent kunnen opkrikken, is de ingadering’ moest.
spanning in 2060 meteen 1,1 procent van het bbp kleiner.
VOORSPELLEN

Tussen de lijnen door haalde
Quaden wel uit naar de politieke
wereld. Hij zei dat economen misschien de financiële crisis niet
hadden voorspeld, maar dat de
Studiecommissie voor de Vergrijzing nu al voor het negende jaar op
rij waarschuwt voor de kosten van
de vergrijzing. ‘Iedereen ziet deze
schok al jaren aankomen.’
Idealiter zou een overheid geld

Europa begint morgen debat
over hogere pensioenleeftijd
De Europese Commissie lanceert morgen een groenboek
over de toekomst van de pensioenen. Zo’n groenboek is de
start van een gestructureerde
denkoefening. Vooral de pensioenleeftijd staat op de agenda.
Strikt genomen heeft de Europese Unie geen enkele bevoegdheid over de sociale aspecten
van het pensioen. Europa kan
zich wel inlaten met de financiële aspecten van de pensioenreserves. Bovendien is Europa
volop aan het werken aan een
veel striktere controle op de
overheidsfinanciën. De pen-

sioenlasten zijn een van de belangrijkste bedreigingen van de
nationale budgetten.
In een interview met De Tijd liet
eurocommissaris voor Sociale
Zaken Laszlo Andor vorige week
al verstaan dat een verhoging
van de pensioenleeftijd onafwendbaar is. Zowel om demografische redenen als uit noodzaak om de nationale begrotingen te saneren.
De discussie op Europees niveau
zal ook gaan over de duurzaamheid van de pensioenreserves en
de solvabiliteit van die fondsen
en verzekeringen.

Vanhengel keert
niet terug naar
Brusselse regering
Ontslagnemend vicepremier
Guy Vanhengel (Open VLD) legt
vandaag de eed af in de Kamer en
zal daar allicht blijven. Vanhengel
was op 13 juni lijsttrekker in Brussel-Halle-Vilvoorde. Zijn beslissing is een tegenvaller voor gewezen Kamerlid Luk Van Biesen. Hij
was eerste opvolger op de BHVlijst van Open VLD en rekende
erop dat Vanhengel zijn Kamerzitje aan hem zou laten door bijvoorbeeld terug te keren naar de Brusselse regering. Vanhengel ontkent
dat er zo’n deal was. Hij wijst erop
dat hij aan Vlaamse kant in BHV
het meeste voorkeurstemmen had
en dat Open VLD, in tegenstelling
tot elders, er geen zetelverlies
leed. Hij noemt het ‘als communautair specialist’ ook wenselijk in
de Kamer te zijn, nu er een grote
staatshervorming op til is. Een terugkeer naar het Brusselse niveau
zou overigens een hele stoelendans hebben veroorzaakt. BELGA

WERKEN

Collectief een jaar langer werken, levert nog een groter effect
op. Quaden benadrukte dat dat
laatste geen sciencefiction is. In de
leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar is
in ons land nog één op de drie aan
de slag. In Nederland en Duitsland
is dat de grote helft, in Zweden
zelfs 70 procent. ‘In vergelijking
met andere landen stoppen we te
vroeg met werken’, zei Quaden.
Hij waarschuwde ook dat je het
probleem niet kan oplossen door
nog meer overheidsschulden te
maken. Sociale rechtvaardigheid
bestaat niet alleen tussen sociale
klassen, zei hij, maar ook tussen de
generaties.
De studiecommissie bekeek tot
slot ook het risico op armoede
voor wie een pensioen krijgt. Het
armoederisico is sinds 2007 licht
aan het dalen, vooral door enkele
pensioenmaatregelen van Verhofstadt II.
Van de gepensioneerden loopt
een op de vijf kans in de armoede
te verzeilen. Dat cijfer is echter
slechts gebaseerd op het inkomen.
Wanneer rekening wordt gehouden met de eigen woning, wat
huurgeld uitspaart, loopt 13 procent van de gepensioneerden kans
op armoede, wat licht onder het
gemiddelde voor alle Belgen ligt.

Guy Quaden: ‘Er moet ook sociale rechtvaardigheid tussen de generaties bestaan.’
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l Onderhandelingen tussen PS en N-VA over basisakkoord zijn niet zonder gevaar

P

s-voorzitter Elio Di
Rupo liet gisteren op de
Franstalige commerciële
zender RTL-TVi verstaan dat de
informatieronde van Bart De Wever nog enige tijd in beslag zal nemen. De PS en de N-VA hebben
nog geen basisakkoord bereikt. ‘Er
is nog onvoldoende duidelijkheid’,
klonk het.
Ook gisteren viel weinig
nieuws te rapen over de vooruitgang die Bart De Wever (N-VA) al
dan niet boekt in zijn informatieronde. Die moet de basis leggen
waarop Di Rupo als formateur kan
werken om een nieuwe regering
op de been te brengen.
In het weekend waren er wel

rechtstreekse contacten tussen De basisakkoord zijn niet zonder geWever en Di Rupo, maar van een vaar voor Di Rupo en De Wever. Zij
basisakkoord lijkt vooralsnog geen zullen nu al hun nek moeten uitsprake. Blijkbaar zijn de twee pro- steken en toegevingen doen. Die
tagonisten elkaar nog
kunnen nog altijd
altijd aan het besnufworden afgeschoten
felen. Het is belangdoor de mogelijke coEr
is
nog
rijk elkaar te begrijalitiepartners, die
pen, gaf Di Rupo gis- onvoldoende
straks mee aan de onteren mee.
derhandelingstafel
duidelijkheid.
De PS-voorzitter
zullen aanschuiven.
merkte ook op dat het
Vooral aan Vlaamvan groot belang is ELIO DI RUPO,
se zijde dreigt het spel
‘het standpunt van de voorzitter PS
hard te worden geFranstaligen te doen
speeld, want zowel
gelden’. ‘Dat neemt
CD&V als de sp.a lijkt
tijd in beslag, er is tijd
onmisbaar om een renodig voor uitleg’, zei de toekom- gering te kunnen vormen. De Westige formateur. De vorming van ver kan in nauwe schoentjes beeen nieuwe regering zal dus niet in landen als hij toegevingen doet in
het BHV-dossier die CD&V te versneltreinvaart gebeuren.
De onderhandelingen over een regaand zou vinden. De PS wil bij-

Kosten in 2060 (in procent bbp)
Basisscenario: jaarlijkse productiviteitsgroei 1,5%, twee jaar langer
werken in 2060. Scenario's 2 en 3
gaan uit van 1,25% en 1,75%
productiveitsgroei. Scenario 4 gaat
uit van drie jaar langer werken.

Pensioenen

+4,7

Gezondheidszorg

+3,6

Arbeidsongeschiktheid

-0,1

Werkloosheid

-1,1

Brugpensioen

-0,1

1 Basisscenario

+6,3

Kinderbijslag

-0,4

2 Lage productiviteit

+7,5

Andere sociale uitgaven

-0,3

3 Hoge productiviteit

+5,2

Totaal

+6,3

4 Langer werken

+4,9

Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing

Di Rupo ziet informatieronde
nog wat tijd in beslag nemen
WIM VAN DE VELDEN

© PHOTO NEWS

voorbeeld 500 miljoen euro voor
het gewest Brussel, in ruil voor de
splitsing van BHV. Maar in de
nota-Dehaene, die de leidraad
blijft voor CD&V, was niet meer
dan 225 miljoen euro voor Brussel
voorzien.
BURGEMEESTERS

En wat met de eis van FDFvoorzitter Olivier Maingain dat
eerst de Franstalige burgermeesters in de Vlaamse rand moeten
worden benoemd alvorens de
communautaire onderhandelingen kunnen beginnen?
Als de MR opnieuw deel zal uitmaken van de regering, zoals
wordt verwacht, zal MR-voorzitter Didier Reynders snel moeten
aantonen dat hij zich niet langer
laat gijzelen door het FDF.

CD&V wil na verkiezingsopdoffer
opnieuw Vlaamse volkspartij zijn

Het sp.a-partijbureau heeft gisteren unaniem beslist Guy Swennen te coöpteren in de Senaat.
Swennen is afkomstig uit Bilzen in
Limburg en is sinds 1991 onafgebroken parlementslid. Hij zetelde
zowel in de Kamer, het Vlaams
Parlement als in de Senaat. Dat
laatste was in de voorbije legislatuur, ook al als gecoöpteerd senator. De Vlaamse socialisten beslisten nu om Swennen opnieuw te
coöpteren. Ze willen hem zo belonen voor het harde werk dat hij in
het parlement leverde als specialist familie-, erf- en adoptierecht
en als voorvechter van holebirechBELGA
ten.

IDENTITEIT

‘C

D&V moet opnieuw aansluiting vinden bij de
Vlaamse grondstroom, op maatschappelijk, sociaaleconomisch en
communautair vlak.’ Dat is de belangrijkste conclusie die de christendemocraten trekken uit de verkiezingsnederlaag. Het politiek
bestuur van CD&V besprak gisteren samen met de parlementaire
fracties het rapport dat een werkgroep onder leiding van Servais
Verheirstraeten de voorbije weken maakte over de stembusgang
van 13 juni.
Dat CD&V voor de Kamerverkiezingen niet meer dan 17,3 procent behaalde, veroorzaakte een
schokeffect. Een terugval was wel
verwacht. Doordat Open VLD
vroegtijdig de stekker uit de regering had uitgetrokken, kon CD&V
geen resultaten voorleggen. Maar
dat het zo’n zwaar verlies zou worden, had niemand zien aankomen.
Dat veroorzaakte intern onrust,

Sp.a coöpteert
Guy Swennen
in Senaat

de partijstandpunten worden geactualiseerd, na jarenlang in beslag te zijn genomen door het regeringswerk en dus ook de waan
van de dag.

WIM VAN DE VELDEN

Wouter Beke.

© PN

want CD&V leek de voeling kwijt
met wat leeft in Vlaanderen. En
laat dat nu net de bestaansreden
zijn van een volkspartij.
Vanuit die analyse is de belangrijkste conclusie dat CD&V weer
moet ‘connecteren’ en aansluiting
vinden met wat in Vlaanderen
leeft. Daarom stelt partijvoorzitter Wouter Beke in een mededeling dat ‘het opvolgen van maatschappelijke en electorale evoluties een permanente opdracht van
de partij is’. Het is de bedoeling dat
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CD&V wil opnieuw een volkspartij zijn, wat altijd de ‘unique
selling proposition’ is geweest.
CD&V wil weer wat duidelijker de
Vlaamse kaart trekken, maar wil
daarbij niet straffer worden dan
de N-VA. ‘CD&V wil meer zijn dan
een communautaire partij. We
willen ook op sociaaleconomisch
en maatschappelijk vlak onze
identiteit verduidelijken’, laat
Beke weten. CD&V ziet voor zichzelf dus een toekomst als een
Vlaamse volkspartij, wat de partij
moet onderscheiden van alle andere partijen.
CD&V richt meteen ook de blik
op de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012. De partij zal inzetten op
haar sterke lokale verankering.
‘We moeten onze krachtige en
diepgewortelde aanwezigheid op
het lokale en provinciale niveau
politiek maximaal valoriseren’,
luidt het. En meteen wil men de
zwakke plekken wegwerken: ‘We
willen een versterking van onze
positie in de steden.’

Obama ontvangt Netanyahu
in poging brokken te lijmen
l Relaties tussen VS en Israël op dieptepunt l Onrust over vastgelopen vredesproces en crisis met Turkije
land. De Israëlische ambassadeur
in Washington, Michael Oren,
sprak onlangs van een ‘tektonin de diplomatie bestaat sche breuk’ in de relaties.
geen toeval, zeker niet in
Het vertrouwen tussen beide
het Midden-Oosten. Dat de bondgenoten is razendsnel geëroIsraëlische minister van Defensie, deerd. Dat bleek bij de vorige ontEhud Barak, gisteren de Palestijn- moeting tussen Obama en Netase premier, Salam Fayyad, ont- nyahu, afgelopen maart. De Israëmoette, was dan ook een bereken- lische premier kreeg toen een ijzig
de zet. De ontmoeting kwam daags onthaal op het Witte Huis. Obama
voor Benjamin Netanyahu, de Is- was woest omdat Israël enkele weraëlische premier, naar Washing- ken voordien de bouw van 1.600
ton trekt voor een bekolonistenwoningen
zoek aan president
had goedgekeurd in
Barack Obama.
Kort
bezet Jeruzalem.
Barak en Fayyad
Obama
heeft
ontmoetten elkaar in ■ Premier Netanyahu
steeds geëist dat er
bezoekt vandaag pre- een einde komt aan
het poepchique King
sident Obama in het
David-hotel in Jerude kolonisering van
Witte Huis.
zalem. Veel leverde
Palestijns
gebied
het gesprek niet op. ■ Gisteren vond het
door Israël. Maar
eerste rechtstreekse
Maar het was wel het
daar heeft Netanyacontact tussen Israëhu geen oren naar.
eerste rechtstreekse
li’s en Palestijnen
Hij staat onder druk
contact tussen beide
sinds mei plaats.
van de machtige kokampen sinds de hervatting van het vre- ■ De ruzie tussen Israël lonistenbeweging.
desoverleg in mei.
en Turkije verontrust
TURKIJE
Tot nog toe nam de
de VS.
Amerikaanse gezant,
Alsof dat nog niet
George Mitchell, de
genoeg was, kreeg Isrol van bemiddelaar op zich.
raël het ook nog eens aan de stok
met Turkije, zijn enige bondVOORUITGANG
genoot in de moslimwereld. De
Obama zou graag zien dat Is- Turken reageerden woest op de
raëli’s en Palestijnen opnieuw bestorming van een hulpkonvooi
rechtstreeks gaan onderhandelen. voor Gaza, waarbij negen Turken
Ook Netanyahu zegt dat hij graag omkwamen. De Amerikanen zitom de tafel wil gaan zitten met de ten flink in de maag met de ruzie.
Palestijnen. Maar die zien dat De Israëlisch-Turkse alliantie is
voorlopig niet zitten. Het indirecte cruciaal voor hun strategie in het
overleg leverde volgens hen nau- Midden-Oosten.
Op aansturen van Obama vond
welijks vooruitgang op. Wat de
Verenigde Staten overigens met vorige week een geheime ontmoeklem ontkennen. Daar heet het dat ting plaats tussen Turkse en Israëlische ministers. Maar ze slaagde ‘kloof is versmald’.
Die optimistische kijk verraadt den er niet in de brokken te lijmen.
dat Obama snakt naar een door- Turkije herhaalde gisteren dat het
braak. Anderhalf jaar nadat hij zijn excuses eist voor de bestorming
intrek in het Witte Huis heeft ge- van het hulpkonvooi. Anders
nomen, is het vredesproces nog dreigt Ankara de relaties met Isgeen meter opgeschoten. Meer raël volledig te verbreken. Israël
zelfs, de relaties tussen de VS en liet meteen weten dat het niet inIsraël zijn op een dieptepunt be- gaat op de Turkse eis.

Douane-unie onder
leiding van Rusland
uit de startblokken
Wit-Rusland heeft gisteren na
lang aarzelen het verdrag getekend
voor een douane-unie met Rusland en Kazachstan. Het is de opmaat voor een eengemaakte economische zone van de drie landen.
Die moet er over twee jaar komen.
Kirgizië en Tadzjikistan overwegen
naar verluidt ook aan te sluiten bij
het initiatief, dat gedomineerd
wordt door Rusland.
Het was de bedoeling dat de douane-unie op 1 juli van start zou
gaan. Maar door een ruzie tussen
Rusland en Wit-Rusland liep het
project enkele dagen vertraging
op. Eind vorige maand verminderde Moskou de gastoevoer naar
Wit-Rusland omdat het land zo’n
200 miljoen dollar (160 miljoen
euro) moest betalen aan gasproducent Gazprom. Nadat de WitRussen hun schuld hadden afgelost, ging de gaskraan weer open.

MINDER MIDDELEN

De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak (links), ontmoette gisteren de Palestijnse premier Salam Fayyad.
Toch lijkt het erop dat beide
landen het conflict niet op de spits
willen drijven. Daarvoor zijn de
militaire en economische belan-

gen te groot. Maar de zoektocht
naar een eervolle uitweg kondigt
zich moeilijk aan. Zowel de Israëlische als de Turkse leiders willen

© AFP

vermijden dat ze in eigen land gezichtsverlies lijden. Misschien lukt
dat als Obama hen een duwtje in
de rug geeft.

De strijd om de erfenis
van president Lula
l Braziliaanse verkiezingscampagne trekt zich officieel op gang
ACHTERGROND
JEAN VANEMPTEN

Luiz Inácio Lula da Silva is
de populairste Braziliaanse president ooit en kan
uitpakken met een economisch succesverhaal. De
strijd om zijn erfenis gaat
tussen zijn kabinetschef
Dilma Rousseff en José
Serra, een oudgediende uit
het kamp van de vorige
president.

B

razilië wordt geen wereldkampioen voetbal.
In welke mate dat president Lula wordt aangewreven, is
niet duidelijk. Het zou een van de
weinige dingen zijn die de Brazilianen hun president kunnen aanwrijven. Lula, aan de macht sinds
2003, zag zijn populariteit nooit
onder 70 procent zakken. Nu staat
zijn die op 75 procent. De formule-Lula is een onverdeeld succes
gebleken.
Vandaag begint officieel de
campagne om de opvolging van
Lula, die niet mag kandideren
voor een derde ambtstermijn. Op
6 oktober wordt uitgemaakt wie
dat wordt. Er zijn maar twee kandidaten die enige kans maken. Uit
het kamp van Lula komt Dilma
Rousseff (62), de kabinetschef van
de president, een harde tante met
een links imago.
Tegenover haar staat José Serra (68), een politieke veteraan. Hij
was tot voor kort de gouverneur
van Sao Paolo en voordien nog
minster in de regering van de
voorganger van Lula, Fernando

JAN VAN HESSCHE
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De Griekse minister van Financiën, George Papaconstantinou,
hoopt dat zijn land 2010 kan afsluiten met een economische
krimp van ‘slechts’ 3 procent. Tot
nu toe ging Athene uit van een
krimp van 4 procent. Papaconstantinou herhaalde gisteren dat
zijn land op schema zit wat de uitvoering van zijn besparingsplan
betreft. Dat plan moet het land
helpen het begrotingstekort terug
te dringen van 14 procent van het
bruto binnenlands product in
2009 naar 8,1 procent eind dit jaar.
‘We hadden dit jaar als doelstelling
het begrotingstekort met 40 procent af te bouwen, en we doen beter’, zei Papaconstantinou. Hij
wees erop dat zijn land tijdens de
eerste zes maanden van het jaar
het tekort jaar op jaar met 41,6
AFP
procent verminderde.

l Ambtenaren vrezen massaal jobverlies

e Britse vakbonden liggen op ramkoers met
de regering van premier David Cameron. Nu het
steeds duidelijker wordt hoe pijnlijk de overheidsbesparingen worden, dreigen de ambtenaren met
stakingen.
Het Verenigd Koninkrijk torst
een begrotingstekort van ruim
150 miljard pond (181 miljard
euro), meer dan 11 procent van het
bruto binnenlands product (bbp).
De komende vier jaar wil de regering van Conservatieven en Liberaal-Democraten, die in mei aan
de macht kwam, zowat 107 miljard van dat deficit wegwerken. Bij
de voorstelling van zijn noodbegroting liet de Conservatieve
minister van Financiën, George
Osborne, twee weken geleden weten dat onder meer de btw stijgt
van 17,5 naar 20 procent. Het
strengste Britse dieet sinds de jaren 70 treft evenwel vooral de
overheidsuitgaven.

ERIK ZIARCZYK

Griekse regering
rekent op krimp van
‘slechts’ 3 procent

Britse bonden
op ramkoers

Dilma Rousseff.

© REUTERS

José Serra.

© REUTERS

Henrique Cardoso. Serra staat be- tegen Lula en die strijd verloor. In
de Braziliaanse pers wordt hij wel
kend als een autoritair man.
Rousseff lag maanden aan een eens vergeleken met John Mcstuk hopeloos achter op Serra. Cain, de Republikeinse presiNiet helemaal zonder reden. Als dentskandidaat die het tegen Barack Obama moest afkabinetschef heeft ze
leggen in de VS. Ervageen publieke functie.
Onder
ring zat, maar dat
Nationaal is haar bevolstaat niet.
kendheid niet zo president Lula
Eind vorige week
groot. Ze trad pas in da Silva daalde
veranderde
Serra
2001 toe tot de Arbeiplots nog van ‘runderspartij (PT) van de armoedening mate’. Hij koos
Lula, maar bouwde graad van
voor de jonge Indio da
daar een aanzienlijke
Costa (39). Wat metmachtsbasis
uit. 28,5 naar
een de vergelijking
Sinds kort geven de 16 procent.
met Sarah Palin opopiniepeilingen haar
riep. Serra wil met de
een lichte voorsprong, afhankelijk van het pei- jonge politicus vooral de jeugd
lingbureau. Het is duidelijk dat aanspreken. Bovendien is da CosRousseff erin geslaagd is zich in de ta lid van de Dem-partij, de coalislipstream van haar succesvolle tiepartner van de liberale PSDBpresident te nestelen. Nu de cam- partij van Serra.
De inzet van de Braziliaanse
pagne officieel begint, mag Lula
presidentsverkiezingen is wie het
haar ook voluit gaan steunen.
Serra zit met het probleem dat succesverhaal van Lula mag overhij het al eens opgenomen heeft nemen. Tijdens het bewind van

Lula groeide Brazilië uit tot een
economisch succesverhaal en
werd het lid van het elitegroepje
BRIC.
Lula slaagde erin economische
groei te combineren met een sociaal beleid. Brazilië zou dit jaar
een economische groei van 8 procent optekenen.
De voormalige linkse vakbondsleider haalde ook 20 miljoen mensen uit de armoede. Bij
zijn aantreden leefde 28,5 procent
onder de armoedegrens, terwijl
dat cijfer nu 16 procent bedraagt.
Dat zijn wel nog altijd 29 miljoen
mensen. Lula verhoogde ook herhaaldelijk het minimuminkomen,
maar vernietigde daarmee geen
banen. Er zijn zowat 13 miljoen
‘officiële’ banen gecreëerd, in de
legale economie dus.
Hoewel Lula een linkse vakbondsman was, is hij vooral een
pragmatische president gebleken
die niet de ideologische toer opging. Wel bleef Lula een groot
staatsapparaat ondersteunen. En
Brazilië kampt, net als zo veel landen, met een probleem van de
financiering van de pensioenen.
Ingrepen blijven nodig om het
groeitempo in de economie te
houden.
Rousseff staat voor het getrouw voortzetten van de bakens
die Lula uitzette. Zij heeft eveneens een radicaal linkse achtergrond, maar is de laatste maanden
opvallend pragmatisch geworden,
zoals de huidige president zelf.
Serra wil het aandeel van de
overheid in de economie afbouwen en meer privatiseringen
doorvoeren om zo de groei te vrijwaren. Maar gezien de populariteit van Lula is het voor Serra nu
tegen de stroom in peddelen.

Gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking zijn beschermd tegen het snoeimes, onderwijs en defensie in mindere
mate ook. De overige ministeries,
zo lekte dit weekend uit, moeten
op zoek naar besparingen die hun
budgetten tot 40 procent naar
omlaag kunnen halen. Volgens de
Conservatieve minister van
Transport, Philip Hammond, gaat
het enkel om een denkoefening en
zal de schade kleiner uitvallen. Al
erkent hij dat sommige ministeries het met ruim 25 procent minder werkingsmiddelen zullen
moeten stellen, meer dan Osborne in zijn noodbegroting vooropstelde.
Daarin kondigde Osborne aan
dat er twee jaar lang een loonstop
voor hogere ambtenaren komt.
Een commissie moet bovendien
snel onderzoeken hoe de hoge lonen en pensioenen bij de overheid
structureel afgetopt kunnen worden. Daar kwam afgelopen week
nog eens de onheilspellende prognose bij van de Office for Budget
Responsability, een onafhankelijke begrotingswaakhond die de
nieuwe regering in het leven heeft
geroepen. Die voorspelt dat de
harde besparingsronde tegen
2016 zowat 600.000 overheidsjobs kan doen sneuvelen. Ondertussen zoekt de overheid naar
middelen om de ontslagregeling
bij ambtenaren te versoepelen.

Europa pakt
obstakels voor
kleinhandel aan
DIRK DE WILDE

D

e Europese Commissie wil
in het najaar voorstellen
doen om allerhande hinderpalen
in de sector van de kleinhandel uit
de weg te ruimen. Ter voorbereiding van die voorstellen is een
brede consultatie begonnen.
De voorstellen kaderen in de
ambitieuze ‘Single Market Act’,
een poging om de eenmaking van
de Europese markt opnieuw in
een stroomversnelling te brengen.
De kleinhandel vormt een onderdeel van die eenwording. Volgens eurocommissaris voor Interne Markt Michel Barnier zijn er in
de sector nog veel hinderpalen. Zo
zijn er in diverse lidstaten omslachtige vergunningsprocedures

Dat alles valt erg moeilijk te behappen voor de vakbonden. Mark
Serwotka, de algemeen secretaris
van de grootste ambtenarenbond
Public and Commercial Services
Union, vindt het massale jobverlies in de overheidssector getuigen van ‘economisch analfabetisme’.
Ook Labour, dat in mei na
13 jaar weer in de oppositiebanken verzeilde, waarschuwt dat de
nieuwe regering de fragiele Britse
economie weer in een recessie
dreigt te storten door te snel te
veel overheidssteun terug te trekken.
MARGARET THATCHER

Zover wil Serwotka het niet laten komen. ‘Als de regering onze
pensioenen, jobs en diensten aanvalt, zal ze weerstand ondervinden die dit land in decennia niet
meer gezien heeft.’ Zo wordt de
herinnering aan het Conservatieve premierschap van Margaret
Thatcher, die in de jaren 80 harde
besparingen doorvoerde tegen de
wil van de vakbonden in, weer erg
levendig.

Ook koningin
ontsnapt niet
aan snoeimes
De forse besparingsronde
om de Britse overheidsfinanciën weer gezond te krijgen,
spaart ook koningin Elisabeth II niet. Het afgelopen
begrotingsjaar, dat eindigde
in april, moesten Queen Elizabeth en haar familieleden
het stellen met een dotatie
van 38,2 miljoen pond (46
miljoen euro). Dat is 3,3 miljoen of ruim 12 procent minder dan het jaar voordien.
‘De koninklijke familie is zich
terdege bewust van het
moeilijke economische klimaat en heeft preventieve
maatregelen genomen om
haar uitgaven te verlagen’,
liet Buckingham Palace gisteren weten. Er werd onder
meer bespaard op transportkosten. Ook werft het hof tijdelijk geen nieuw personeel
meer aan.
In de begroting voor het komende jaar, die minister van
Financiën George Osborne
onlangs voorstelde, is de toelage voor de koninklijke familie bevroren.

voor nieuwe vestigingen. Dat, in
combinatie met een gebrekkige
handel via het internet, zorgt ervoor dat de concurrentie niet is
wat ze moet zijn.
En dat is nog maar het begin
van de problemen. Er is ook het
verschil in kracht in de sector, wat
tot ongelijke machtsverhoudingen leidt. Een voorbeeld zijn te
sterke supermarktketens tegenover kleine producenten.
Ook op personeelsvlak zijn er
problemen. De loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen sterk verschillen. Bovendien is er de ‘negatieve impact van de informele
economie’.
Inzake milieu is het moeilijk te
bepalen wat het gewenste gedrag
is. Het is niet duidelijk welke producten of distributiemethoden de
meest milieuvriendelijke zijn.
De Commissie verzamelt tot
10 september reacties. Het wetgevende werk dat nadien volgt, zal
vele maanden of jaren duren. De
kleinhandel is goed voor 4,2 procent van het Europese bruto binnenlands product.

De schuld is het substituut
voor een wereldstaat.
JACQUES ATTALI,
Frans econoom, schrijver en oud-topambtenaar

